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 شماره تلفن: اطرح قرآنی صفای دل تماس ب از فتن اطالعات بیشترگر طول سال یا ت ثبت نام درجه-1

35813139-35819277- 35815025 (031) 

 :به آدرس ، برادران  19- 17خواهران و  12 -9جهت مراجعه حضوری: صبح ها  – 2

 3اصفهان،خیابان پروین،خیابان معراج،خیابان فجر

 (به صورت تلفنی)صبح. 12 -10یکشنبه ها ساعت سسه، ؤهمکاران م جهت طرح سوال های قرآنی با -3

  آدرس: به «هفت آسمان مجله»با کانال سروش و ایتا رآنی درسسه ومطالب زیبای قؤجهت اطالع ازاخبارم-4

                                                                                                                           @majalehaftaaseman    
 مراجعه به پست الکترونیکی مؤسسه به آدرس: – 5

@gmail.com7Haft.aaseman          
 

  

 

 محیط  و ساعات روزباوضو بوده وبهترین  ،عایت شأن ومقام قرآن وفهم بهترآنجهت ر 

 مناسب انتخاب شود.

 از ایجاد  به صورت پیوسته انجام گرفته و سعی شود برنامه مشخص شده در طول هفته و

 فاصله طوالنی دوری شود.

 دیگران در  مهم یادداشت شده وبا نکات جذاب و برای ماندگاری مطالب در ذهن سعی شود

 میان گذاشته شود.

 در هنگام انجام برنامه از حالت خوابیده  کریم وجلسه درس، در راستای تعظیم وتکریم قرآن

 ودراز نمودن پاخودداری شود.

 .ارسال پیامک حتماً در پایان همان هفته  و با ذکر توضیح الزم ارسال شود 

   پنج ویژگی این طرح: *

 مداوم ومستمر -5صرف حداقل زمان-4تمام سنین و تحصیالت مختلفبرای -3غیر حضوری-2رایگان-1
           

 همه امورگفته شده مقدمه است و هدف اصلی انس با  که نکنیم فراموش و نرود یادمان              

                                          و است (ص)اکرم پیامبر یادگار که کتابی با رفتارخود تطبیق آن و فهم لهی برایا وتدبردرکالم قرآن

 .باشد می انسانی تکامل به رسیدن و اجتماعی و شخصی نواقص رفع در تالش
 97بهار                                                                                                                                                             

(4) 

 

                                                                                                                                                                               تعایل                بامسه                                                                                                                        2/آ
  «صفای دلطرح جامع قرآین »                                     

 

    معرفی طرح وبرنامه های آن:
در  برای تمام افراد در هفته ساعت 2تا  1 با اختصاص زمان یچندین برنامه مطالعاتی یا شنیدار این طرح با

به  سنین مختلف و تحصیالت متفاوت بدون هیچ هزینه ای  در جهت انس با قرآن و آشنایی با معارف آن
زیرمطلوب  مالحظه موارد افراد عالقمند به مهمان شدن برسفره قرآن، گردد.صورت غیر حضوری اجراء می 

 می باشد؛
 

 سسه همراه با ارائه یک قطعه عکس وکپی شناسنامه با کدملی.ؤه آموزشی مپرکردن فرم شناس – 1
 انتخاب برنامه ،تکمیل ثبت نام و شروع طرح غیرحضوری طبق یکی از برنامه های قرآنی زیر: -2

  سال( 9تا  6)ویژه سنین  1قصه های قرآن  برنامه –الف  
 ترم 8مدت  -و بیان قصه توسط والدینمطالعه  

 (سال 13تا  10)ویژه سنین  2قصه های قرآن  برنامه –ب  
 ترم 8مدت  -مطالعه توسط نوجوان با راهنمایی والدین

 (سال 18تا  12ویژه اعضاء ) تالوت   نور برنامه  –ج  
 ترم  4مدت  - صفحه در هفته( 15) دو صفحه قرآن همراه با فایل صوتی قاریهر روز قرائت 

  )همراه با فایل صوتی(ترجمه قرآن برنامه – د 
 ترم 3مدت  -در هفته   صفحه ( 20مطالعه یک جزء فقط ترجمه )

  گزیده تفسیرنمونه برنامه – ه 
 ترم 10مدت  -صفحه از  تفسیر مذکور در هفته  35مطالعه  

 ترم 11مدت  -قرآن کریم   5الی   1جزء     1 درس هایی از قرآن برنامه – و

 ترم 21مدت  -قرآن کریم  51الی  6جزء     2 درس هایی از قرآن برنامه –ز 

 ترم 31مدت  -قرآن کریم  30الی 61جزء   3 درس هایی از قرآن برنامه –ح 
 قرائتی جلسه فایل صوتی در هفته از استاد 7: شنیدار 1نکته  
 : مطالعه تفسیر نور در ترم های آخر همان برنامه.2نکته  

 1تفسیر تسنیم  برنامه  -ط
 25تا  20از تفسیرآیت ا... جوادی آملی  جزء  در هفته جلسه فایل صوتی 2شنیدار 

  2تفسیر تسنیم  برنامه - ی
  10تا  1از  تفسیر آیت ا... جوادی آملی  جزء  در هفته جلسه فایل صوتی 2شنیدار 

  ح-ز -و-هاز گذراندن برنامه  شروع کرده وبعد دترتیب از برنامه  بهپیشنهادمی شود به دوستان قرآنی  – 3
 آیت ا... جوادی آملی شوند. استاد وارد مرحله عالی تفسیر یعنی مباحث

(1) 
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  آیین انمه اجرایی طرح: امتیازات وجوازی:
 

 ، پیامک بزنید؛زیر یشماره سامانه با  در پایان هر هفته بهگزارش انجام برنامه خود را، -1

                                                                                                                   10009133661127                   

به منزله انصراف شخص از  لفنی،عدم ارسال پیامک در سه هفته متوالی وعدم پاسخگویی ت -2

 .باشد میاز برنامه وی حذف  امکان برنامه تلقی شده و

 .دریافت نمی گردد بوده وهیچ هزینه ای رایگانتمام برنامه ها  -3

 )هر سال چهار ترم(در یک فصل سال برگزار خواهد شد. هفته بوده و 10مدت هر ترم  -4

 خواهد شد.برگزار ختلف م به شیوه های اعضاء برنامه هاحضور  گردهمایی با،ترمدو در فاصله بین  -5

گردهمایی در  ،در صورت در خواست نفر عضو در طرح داشته باشند، 300شهرهایی که بیش از  –6

 همان شهر برپا می گردد.

 می باشد:هرترم به سه صورت امکان پذیر  اعضاء جدید در ثبت نام-7

       ؤسسه ممکان همایش ها یا  در حضور –الف

       ان قرآنیرابط ه سفیران وطاسوبه  –  ب
حضور در مکان  رعالوه ب نامه یا برنامه در هر ترم، پرسش دریافت فایل های متنی یا شنیداری، -8

 د.ممکن می باش در ایتا و سروش عه به کانال های زیرمؤسسه، از طریق مراج
 

 ghesehayeqoran7@             قصه های قرآن:                                                                  

      :                                                                                          telavatnoor7@   ت نورتالو 

 :                                                                                tarjomehquran7@ه قرآنترجم 

 :                                                                          nemmooneh7@نمونه ریتفس دهیگز 

 :                                                                               dars_quran7@از قرآن ییدرسها 

 :                                                                                   tafsirtasnim7@ر تسنیمیتفس 
 

به آدرس  مدارک خود را درخواست ثبت نام و کشورهای دیگر می توانند ملیت و از افراد -9

 سسه ارسال نمایند.ؤالکترونیکی )ایمیل( م

طرح جامع قرآنی صفای دل، برای تمام افراد)مرد و زن،کودک و نوجوان(حتی افراد با تحصیالت  -10

 باال و اساتید نیز قابل استفاده می باشد.

 

 (2) 

 

  

 

                          انس وآشنایی بیشتر بامعارف  کتاب الهی - 1

 سفر زیارتی قم وجمکران، مشهد ،کربال ، عمره  - 2

  استفاده از امکانات وامتیازات موسسه                              - 3

 اعطاء مدرک داخلی  اتمام دوره - 4
******************************************************************************************************* 

 به :است امتیاز سفرهای زیارتی مشروط  -1

 در پایان هر ترم  سؤال هاارائه پاسخ نامه  -ب          ارسال پیامک آن   اجراء برنامه و در ،نظم –الف 

 گرد همایی های طرححضور مستمردر –ج 

 جوایزسفرزیارتی به صورت زیر می باشد: -2

  : د -ج گروه برنامه های *  

 نفر 3برای  از بین تمام اعضاء قرعه * سفرمشهد به قید اصفهان  منظمسفر  قم  و جمکران  رایگان  برای  افراد    

    (: 1، درسهایی از قرآنگزیده تفسیر نمونه )  و -ه برنامه گروه *  

    آزمون  و قرعه کشی  بدون  منظم افراد   تمام   برای   رایگان  مقدس   مشهد  سفر   

   ( :  2، درسهایی از قرآن1تسنیم )تفسیر ز- ط  برنامه گروه *  

 قرعه کشی بدون  منظم افراد   تمام  برای   رایگان   معلی  یکربال  سفر   

   : ( 3، درسهایی از قرآن2)تفسیر تسنیم  ح-یبرنامه   گروه*  

 بدون قرعه کشیمنظم  ن برای تمام افراد سفرمکه ومدینه )عمره(رایگا   
   

 زیاریت ،کمک هزینه آن پرداخت یم گردد.های سفر برگزار منودندر صورت مانع در 
با لحاظ سن افراد،بن رایگان مراکز تفریحی ، وسایل  ب-الف های جایزه گروه برنامه – 3

 بازی،سفرهای تفریحی و زیارتی و غیره می باشد.

 د.ناز فایل صوتی آن استفاده نمای حتماً(ترجمه قرآن)دبرنامه  یا ( تالوت نوردر برنامه ج) ءاعضا-4

 هر فرد در یک زمان، امکان عضویت، فقط در یک برنامه را دارد.                                        -5

به خود اعضاء تعلق گرفته و امکان جایگزین کردن و واگذاری به  هر سفر زیارتی فقط یکبار و –6

 دیگران نمی باشد.

(3) 



 


